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Fain – slovo na úvod
Milí farníci. Držíte v ruke prvé číslo „Fain“ - u. Farského
informačníka  Farnosti  Martin  a  Martin-Sever.  Farské
listy vo Farnosti Martin majú dlhoročnú históriu, no zdá
sa že dozrel čas a vôľa spojiť  sily a vydávať informačný
týždenník,  ktorý  by  sprostredkoval  informácie  z  oboch
farností v jednom periodiku. Je to technicky náročnejšie,
ale výhody sú zrejmé. Preto vám spoločne predstavujeme
prvé číslo Fain – u, ktorý má ambíciu nielen informovať
so  širším  záberom  ako  doteraz  a  mať  oznamy  poruke
doma, ale za dôležitý aspekt považujem to, že aj chorí a
nevládni,  ktorí  nemajú  možnosť  prísť  na  svätú  omšu,
majú  možnosť  byť  súčasťou  diania  vo  farnosti  práve
prostredníctvom  nášho  týždenníka.  Byť  informovaný,
modliť sa za potreby farnosti a prežívať spolu naše radosti
a starosti. 

Tak  ako  v  mnohých  iných  projektoch,  aj  v  tomto  sú
peniaze  až  na  prvom  mieste.  Našou  myšlienkou  je
financovanie týždenníka formou inzerovanej reklamy. Ide
o to, že inzerent zasponzoruje celé vydanie Farského listu
a ako protihodnotu dostane reklamný priestor. Nie je to
žiadny nový vynález a na západe Farské listy takto bežne
fungujú vo viacerých krajinách. 

Prvým dôvodom reklamy vo Farskom liste je teda citeľná
finančná úspora.

Druhým dôvodom je úmysel podporiť našich živnostníkov
a podnikateľov. Neraz som totiž počul krásne svedectvá o
tom, ako v západných krajinách na dedinách podporujú
jeden  druhého  tým,  že  nechodia  nakupovať  do
hypermarketov, ale k susedom vo svojej vlastnej dedine.
Viem že je to zložitá (finančná) téma, ale takýto postoj je
prejavom  určitej  kultúrnej  vyspelosti.  Áno,  reklama  vo
Farskom  liste  je  tichou  výzvou  využiť  a  podporiť
ponúkané služby inzerenta a takýmto spôsobom prispieť
aj na tvorbu Farského listu.

No a tretím dôvodom, ktorý nás osobne teší asi najviac je
to,  že  nám  to  ušetrí  papierikovanie  s  faktúrami   � a
ušetrený  čas  môžeme  venovať  inej  zmysluplnejšej
pastoračnej práci vo farnosti.

Pre úplnosť ešte dodám, že som si plne vedomý toho, že
sme prejedení reklamy na každom kroku a tá reklama vo
Farskom liste môže vyznievať trochu obťažujúco, ale toto
negatívum  podľa  môjho  názoru  predsa  len  výrazne
prevyšujú uvedené pozitíva.

V tejto súvislosti  si  môžete všimnúť reklamu na zadnej
strane Fain – u a ak máte možnosť a chuť, budeme vám
vďační  ak  podporíte  vydávanie  nášho  spoločného
týždenníka  svojou  reklamou.  Bude  to  pre  nás  záväzok
priniesť vám kvalitný informačný obsah.

Na záver možno ešte jedna užitočná informácia. Týka sa
rôznych pomenovaní našich farností.  Napríklad Farnosť
sv. Martina,  alebo Farnosť Martin-Mesto, alebo Farnosť
Sedembolestnej  Panny  Márie.  Oficiálne  názvy  našich
farností  však  sú:  „Farnosť  Martin“  s  patrocíniom sv.
Martina  z  Tours  a  „Farnosť  Martin-Sever“  s
patrocíniom Sedembolestnej Panny Márie. 

Kamil Lieskovský, dekan; Štefan Vančo farár

Slávnostný vstup do Jeruzalema  
Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová,
poslal  dvoch učeníkov so slovami:  „Choďte do dediny,  čo  je  pred
vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom
nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás
niekto opýtal: Prečo ho odväzujete?, poviete: Pán ho potrebuje." 

Tí,  ktorých poslal,  odišli  a  našli  všetko tak,  ako im povedal.  Keď
osliatko odväzovali,  povedali  im jeho majitelia:  „Prečo odväzujete
osliatko?"  Oni  povedali:  „Pán  ho  potrebuje."  Osliatko  priviedli  k
Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel,
prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa priblížili k úpätiu Olivovej
hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť
Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý
prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"
Vtedy mu niektorí  farizeji  zo zástupu povedali:  „Učiteľ,  napomeň
svojich učeníkov!" On odvetil:  „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať,
budú kamene kričať."   (Lk 19, 29-40) 

Doteraz  neosedlané  zviera  bolo  zvláštnym  spôsobom  určené  pre  Mesiáša.
Stávalo sa poškvrneným, ak naň nasadla napríklad menštruujúca žena alebo
iným spôsobom rituálne znečistený človek. Ježiš, čistý obetný Baránok, takto na
nepoškvrnenom zvierati vchádza do Jeruzalem, aby bol obetovaný za hriechy
ľudstva.  Giovanni  Papini  zdôrazňuje,  že  osla  si  nemáme  predstavovať  ako
úbohé  zviera,  na  ktoré  ľudia  naložia  náklad  a  on  ho  pokorne  bude  niesť.
Staroveký  osol  bolo  zviera  divoké,  nespútané.  Osol  je  obrazom  židovského
národa,  neskrotného  a  bojovného.  Ježiš,  ktorý  si  osla  necháva  priviesť  a
necháva  sa  na  neho  vysadiť,  je  tým,  ktorý  prichádza  svoj  národ  osedlať  a
vyslobodiť.  V  evanjeliovom  texte  je  veľa  symbolov.  Priviazanie  zvieraťa
predstavuje stav starozákonného človeka, ktorý je zviazaný mnohými príkazmi
a zákazmi. Na ich dodržiavanie sa kládol väčší dôraz ako na milosrdenstvo a
lásku.  Odviazaním  zvieraťa  Ježiš  deklaruje  vyzdvihnutie  zákona  lásky  nad
všetky ostatné. Prítomnosť učeníkov pri akte odväzovania symbolizuje úlohu 

Cirkvi  pri  sprostredkovaní  Božieho  požehnania.  Palmové  ratolesti,  ktoré
spomína  vo  svojom  evanjeliu  Ján,  boli  odjakživa  symbolom  politickej
nezávislosti  Izraela.  Zároveň  vypovedajú  o  nepochopení  úlohy  Mesiáša
židovským národom, od ktorého sa očakávalo oslobodenie spod nadvlády Ríma.
Ľudia, ktorí zobliekajú zo seba svoje plášte a kladú ich Ježišovi pod nohy, sú
symbolom nevyhnutnosti „vyzlečenia" starého človeka, aby sa v Kristovi stali
„novým stvorením".                                                              Oľga a Peter Kurhajcovci
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Farské oznamy Farnosti Martin na Kvetnú nedeľu – 25. marec 2018
Upratovanie  kostola –  Za  upratovanie  kostola
veľmi  pekne  ďakujeme  farníkom  z  časti  mesta
Prednádražie.  Na  budúci  týždeň  prosíme  o
upratovanie kostola farníkov z  Bystričky. Na Bielu
sobotu  po  Veľkonočnej  vigílii  prosíme  o  účasť  na
upratovaní  aj  ochotných  dobrovoľníkov.  Zároveň
veľmi  pekne  ďakujeme  všetkým,  ktorí  včera  prišli
pomôcť upratať faru.

Pobožnosť Krížovej cesty - Dnes o 15:00 sa Krížovú
cestu modlí spoločenstvo Modlitieb matiek.

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v
našej farnosti pondelok 26.3.2018 od 16.00 do 19.00 h.
Pondelok budú sv. omše o 6.00 a  19.00; a utorok o
6.00 a 12.00. 

Kvetná nedeľa - Dnešnou nedeľou sa začína Veľký
týždeň v ktorom slávime veľkonočné udalosti. Svätá
omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30. 

Zelený Štvrtok - Na Zelený štvrtok si sv. omšou o
18.00 pripomenieme poslednú večeru Ježiša Krista s
apoštolmi.  O  21:00  bude  tiež  v  Skanzene  Krížová
cesta.  Prineste  si  so  sebou  sviece.  Eucharistická
poklona  o  17:00  nebude.  Sv.  omša  ráno  o  6:00
nebude.

Veľký  Piatok -  Na  Veľký  piatok  sa  sv.  omša
neslúži. V tento deň je prísny pôst od mäsa a jedla.
To znamená, že veriaci vo veku 18. – 60. rokov sú
povinní zachovať prísny pôst (raz za deň sa môžeme
dosýta najesť a dvakrát niečo málo zajesť) a od 14.
rokov  až  do  smrti  pod  ťarchou  ťažkého  hriechu
zdržať sa v tento deň mäsitého pokrmu – tento úkon
sa  nedá  nahradiť  iným  skutkom  kajúcnosti.
Zmyslom pôstu je vyjadrenie lásky a vďačnosti Pánu
Bohu za jeho obetu na kríži

Ráno  o  8.00  budú  modlitby  ranných  chvál  a
lamentácie.  O 12.00  bude  Krížová  cesta
mladých. O 15:00  sa  začneme  modliť  Novénu  k
Božiemu  milosrdenstvu  a  o  15:15  hneď  budú
Veľkopiatkové  obrady.  Po  obradoch  bude
Sviatosť  Oltárna  vyložená  k  poklone  až  do
Veľkonočnej  vigílie.  Prosíme  Vás,  aby  ste  sa  prišli
poďakovať Pánovi Ježišovi za jeho vykupiteľskú smrť
na kríži a našli si aspoň jednu hodinu na poklonu.
Ukážme Pánu Bohu, že dokážeme byť vďační za jeho
nekonečnú  lásku  voči  nám.  Zároveň  prosíme
adorujúcich, aby sa zapísali na zoznam, aby sme mali
istotu, že tu stále niekto bude.

Biela Sobota - V sobotu ráno o 8.00  budú modlitby
ranných chvál a lamentácie. Pred Veľkonočnou vigíliou
o 18:45 bude novéna k Božiemu milosrdenstvu. Novénu
sa budeme modlievať každý deň o 17:40 pred večernou sv.
omšou až nedele Božieho milosrdenstva. 

Veľkonočná  vigília -  Vrcholom  Veľkonočného
trojdnia je  Veľkonočná vigília,  teda obrady a  svätá
omša  v  sobotu  večer,  ktorá  začne  o  19.11  hodine.
Nezabudnite si priniesť sviečky. 

Veľkonočné Trojdnie v Dražkovciach – Omša
na Zelený štvrtok o 18:00; Krížová cesta  na Veľký
piatok  o  12:00  a  Veľkopiatkové  obrady  o  15:00;
Koniec poklony o 21:00; Začiatok  poklony na Bielu
sobotu o 14:00; Veľkonočná vigília o 19:11;  

Milodary na kvety  – k  Veľkej  noci  môžete  vložiť
vzadu do označenej pokladničky. 

Zbierka  na  pomoc  prenasledovaným
kresťanom – Minulú nedeľu sa v zbierke na pomoc
prenasledovaným  kresťanom  vyzbieralo  1.100  €.  Za
vaše milodary vám v ich mene veľmi pekne ďakujem.

Sväté omše a úmysly v kostole sv. Martina v Martine

Po
26. III.
2018

06:00
Za zdravie a božie požehnanie  Ferdinanda Márie Moniky Márie
a Juraja s rodinami

19:00 + František Mária František Ján 

Ut
27. III.
2018

06:00
Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Sýkorovú Cálikovú 
Benkovú a Sýkorovú

12:00 + Paulína a ostatní zosnulí z rodiny

St
28. III.
2018

06:00 + Oľga Rudolf Vladimír Jozef Amália Alojz Pavlína 

18:00 + Cyril a Júlia

Št
29. III.

2018
- - -  - - -

18:00 Za zosnulých kňazov našej farnosti

Pi
30. III.

2018
- - -  - - -

15:00 Obrady Veľkého piatku

So
31. III.
2018

- - -  - - -

19:11 Za farníkov (Veľkonočná vigília)

Ne
1. IV.
2018

07:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Janku

11:00 Za zdravie a božie požehnanie spoločenstva Modlitieb matiek

18:00 + Pavol Etela Peter Štefan Vilma

09:00 Svätá omša v Sklabini na obecnom úrade

10:15
V kostole sv. Heleny v Dražkovciach. 

V pôste je po omši Krížová cesta.

Krsty: Mellanie Migel;  Pohreby: Mária Králiková; 
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Farské oznamy Farnosti Martin - Sever na Kvetnú nedeľu - 25. 3. 2018
Spoločná sv. spoveď v našej farnosti
bude v utorok od 16.00 h do 19.00 h. Tak
ako tomu bolo aj pred Vianocami, počas
spovedania  bude  príležitosť  k  adorácii
najsvätejšej Sviatosti oltárnej pri obraze
Božieho milosrdenstva.  Taktiež  budeme
rozdávať sv. prijímanie každú pol hodinu.
Rovnako  počas  spovedania  budú  v
predsieni  kostola  veľkonočné  trhy,  kde
zakúpením  vecí  môžete  podporiť
Centrum  univerzitnej  pastorácie,  ktoré
vedie pán kaplán Michal,  ako aj  farskú
charitu,  ktorá  pomáha  sociálne  slabým
rodinám. 

Starkých  a  chorých,  ktorých  sme
nevyspovedali  na  prvý  piatok,  prídeme
vyspovedať v stredu dopoludnia. Prosíme
o ich zahlásenie v sakristii. 

Počas  veľkonočného  trojdnia
môžeme za obvyklých podmienok získať
plnomocné odpustky, a to: 

- na Zelený štvrtok spevom Sviatosť tela
tajomného
- na Veľký piatok poklonou sv. krížu
-  na  Bielu  sobotu  obnovením  krstných
sľubov Treba splniť aj zvyšné podmienky:
- akákoľvek odpútanosť od hriechu
-  sv.  prijímanie  -modlitba  na  úmysel
Svätého Otca

Veľkonočné  trhy sa  budú  konať  od
16.00 h sa  v pondelok v Meste a v
utorok na Severe. Zapojiť sa do nich
môžete  vlastnoručne  vyrobenými
veľkonočnými ozdobami. Je to pekný a
jednoduchý  spôsob,  ako  pomôcť  tým,
ktorí  to  naozaj  potrebujú.  Vyrobené
ozdoby môžete priniesť na faru. Výťažok z
trhov  bude  použitý  pre  farskú  charitu,
ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v
núdzi. Do týchto trhov budú zapojení aj
študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej
fakulty a časť z výťažku sa použije aj na
výdavky, ktoré sú spojené s pastoráciou
vysokoškolákov.  Za  vašu  pomoc  Vám
vopred ďakujeme.    Štefan Vančo, farár

Boli sme na Vysviacke
V  pondelok  19.  marca,  na

slávnosť  ženícha  Panny  Márie,  sv.
Jozefa, sa veriaci z farnosti Martin a
Martin-Sever  zúčastnili  krásnej
udalosti. Diakonskú vysviacku prijal
rodák  z  farnosti  Martin  a  zároveň
pastoračný asistent farnosti Martin-
Sever, Ivan Moďoroši. 

Vysviacka  sa  konala  v  katedrále
Najsvätejšej  Trojice  v  Žiline  pri  svätej
omši,  ktorú  celebroval  žilinský  biskup
Tomáš  Galis.  Spolu  s  Ivanom  bol  za
diakona  vysvätený  aj  Pavol  Franek  z
farnosti Varín. 

Naša malá „púť“ sa začala čakaním na
autobus v  mrazivom počasí,  ale  s  vrelou
náladou.  Autobus  sa  rýchlo  naplnil
veriacimi  a  cestu  do  Žiliny  vyplnila  zase
modlitba posvätného ruženca za budúcich
diakonov.  Bohu  vďaka,  prejazd  popod
Strečno  prebehol  bez  zdržania  a  do
katedrály sme dorazili s predstihom. 

Na  slávnosti  sa  zúčastnilo  veľké
množstvo kňazov z rôznych diecéz vrátane
viacerých rehoľníkov. Z významných hostí
to  bol  napríklad  generálny  vikár
banskobystrickej  diecézy  Branislav
Koppal, či prior benediktínskeho kláštora
v Sampore Vladimír Kasan. Presbytérium
zaplnil  tak  veľký  počet  kňazov,  až  na
chvíľku vznikol dojem, že nebudú mať kde
sedieť. 

Slávnosť sa začala verejným vyznaním
viery a prísahou vernosti Katolíckej cirkvi
oboch  kandidátov.  Vo  vlastnej  časti
vysviacky skladali Ivan a Pavol do rúk otca
biskupa sľub poslušnosti a prijali záväzok
celibátu a modlitby liturgie hodín. 

V homílii sa im otec biskup prihováral
v  osobnom  duchu.  Spomínal  dôležitosť
zázemia, ktoré im vytvárajú ich priatelia a
blízki, ale aj službu, do ktorej sú povolaní
spolu  s  príkladmi  diakonov,  ktoré
nachádzame  vo  Svätom  písme.  Po
litániách ku všetkým svätým nasledovalo
vkladanie rúk a konsekračná modlitba. Po
nej novovysvätených diakonov obliekli ich
principáli,  farári ich rodných farnosti,  do
diakonského  rúcha,  ktoré  pozostáva  z
prekríženej štóly a dalmatiky. 

Dvaja  prítomní  diakoni  sa  potom
pozdravili  „bozkom  pokoja",  priateľským
opretím hlavy na  znak  privítania  nových
spolubratov  v  spoločenstve  diakonov.
Zvyšok  omše  posluhovali  už  ako  noví
diakoni. 

Záverečné  poďakovanie  otcovi
biskupovi  z  úst  Ivana  Moďorošiho
pripornenulo zúčastneným yýzvu sv. Pavla
obliecť  sa  do  Krista.  Otec  biskup  zase
nezabudol  pripomenúť  všetkým
prítomným, aby tieto „neskoré povolania“
niesli aj oni v modlitbách. 

Redakcia, Foto: archív 

Nakoľko združenie „Ľumbo circulus“ už ukončilo svoju činnosť, rád by som vás
povzbudil k darovaniu dvoch percent z dane pre združenie „Martinskí medici“.
Ide o združenie, ktoré založil pán kaplán pre pastoráciu vysokoškolákov Michal
Žiaran, na podporu pastorácie vysokoškolskej mládeže. Tak ako všetko, aj táto
pastoračná starostlivosť má svoje finančné potreby, ktoré sa ťažko vykrývajú z
rozpočtu  samotných  študentov.  Pán  kaplán  jednoducho  nemá  zvončekový

príjem tak ako v klasických farnostiach aby mohla farnosť normálne fungovať. A pritom ide o veľmi dôležitú pastoráciu so širokým
dopadom na celú našu spoločnosť. Všetci si totiž prajeme lekárov milých, zodpovedných, starostlivých, obetavých … Viac informácií
nájdete na www.cupmt.sk Vopred vám ďakujem v mene pána kaplána za vašu prípadnú podporu.               Kamil Lieskovský, dekan.

http://www.cupmt.sk/
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Sväté omše a bohoslužby vo Veľkom Týždni v Martine a vo Vrútkach

Martin - Mesto Martin - Sever Vrútky Gr. lit.1* VŠ2*

Po 26. III. 18 6:00   19:00 6:30 6:30

Ut 27. III. 18 6:00   12:00 6:30 6:30 16:30

St 28. III. 18 6:00   18:00 6:30 6:30   18:00

Št 29. III. 18
18:00  Svätá omša

21:00 Krížová cesta v Skanzene

17:30 Svätá omša

- celonočné bdenie v              
Getsemanoch

17:00 Svätá omša

           Adorácia do 20:00 17:00

Pi 30. III. 18

08:00 Ranné chvály a lamentácie

12:00 Krížová cesta

15:00 Novéna k Božiemu 
Milosrdenstvu

15:15 Obrady Veľkého piatku 

Boží hrob do Veľkonočnej vigílie

09.00 Liturgia hodín

09:30 Krížová cesta

15:00 Obrady Veľkého piatku

Boží hrob do 20.00

09:30 Krížová cesta od 
Priekopského kostola ulicami 
mesta 

15:00 Obrady Veľkého piatku 

Boží hrob do Veľkonočnej 
vigílie

20:30 Lamentácie proroka 
Jeremiáša

15:00

So 31. III. 18

08:00 Ranné chvály

 a lamentácie

15:00 Novéna k Božiemu 
Milosrdenstvu

19:11 Veľkonočná vigília

9.00 Liturgia hodín

Boží hrob do Veľkonočnej vigílie

19.00 Veľkonočná vigília

07.00 Posvätné čítanie a 
Ranné chvály

19:11 Veľkonočná vigília
15:00

Ne 1. IV. 18
7:00   8:30   11:00  

18:00

7:30   9:00   10:30   

19:00

7:30    9:30   11:00  

18:00

08:00

20:00

1* Gréckokatolícka liturgia - Jesenského 11;       2* Sv. omša v aule  na VŠ internáte Novomeského 25 
- V piatok sú Veľkopiatkové obrady (nie omša) a v sobotu slávime Veľkonočnú vigíli

Budeme radi, ak podporíte vydávanie Fain-u svojou reklamou. Pre bližšie informácie si pozrite https://farskylist.webnode.sk/ 

Za Fain č.1 veľmi pekne ďakujeme Tlačiatni Fork s.r.o.

Nepredajné, Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Martin a Martin-Sever; Redakčná rada: K. Lieskovský,
Štefan Vančo, J. Radačovský; J. Oravec, J. Kopincová, M. Zjavková, Redakcia: P. & O. Kurhajcovci, J. Valach,
M. Šimová, L. Trnková, Kontakt: www.martin.fara.sk ; www.martinsever.sk  ; +421 917 739 487

http://www.martin.fara.sk/
http://www.martinsever.sk/
https://farskylist.webnode.sk/
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